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1. Takım Organizasyonu 

 
2014 yılında kurulan Mekatek Topluluğu ilk defa 2017 yılında otonom araç takımını kurmuş 

ve 2018 ile 2019 yıllarında OpenZeka MARC Mini Otonom Araç yarışmasına katılmıştır. 

Takım 2018 yılında altıncı, 2019 yılında dördüncü olarak yetkinliğini göstermiştir. 

 

2020 Ocak ayında toplulukta yazılım, elektrik - elektronik ve mekanik disiplinlerinde çalışma 

yapan öğrenci sayısı Robotaksi - Binek Otonom Araç Yarışması’ na katılabilecek düzeye ulaştı. 

Topluluk yönetimi bir değerlendirme yaparak otonom araç takımına elektrik - elektronik ve 

mekanik alanında yetkin üyeler ekleyerek takımı Robotaksi - Binek Otonom Araç Yarışması’na 

yönlendirdi. Robotaksi serüvenine Teknofest 2020 ile başlayan takım yarışmayı 12.likle bitirdi. 

 

Takım, 3 alt ekip içeren bir yapı ile devam etmektedir. Bu ekipler yazılım ekibi, elektrik 

elektronik ekibi ve mekanik ekibidir. Takım kaptanı bu 3 alt ekibin senkronize çalışmasını 

sağlamaktadır. 

 

Mekanik ekibi Teknofest 2021 Robotaksi Binek Otonom Araç yarışması için yeni bir araç 

tasarlayıp, analiz ve testlerini yapıp araç şasisini imal etti. Tasarruf etmek ve doğaya zararın 

azalması maksadı ile araç kabuğu daha önce kullanılan kabuğun uygun boyutlarda kesilmesi ve 

aracın üzerine montajlanması ile imal edildi. Görsel bütünlük sağlanması amacıyla bazı 

bölgeler cam elyaf ile kaplandı. Boya işleminin iyi sonuç vermesi için araç kabuğu macunlandı.  

 

Aracın elektrik sisteminin döşenmesi, kalıcı bağlantılarının yapılması ve araçta kullanılacak 

elektrik motorlarının seçimi elektrik - elektronik ekibinin görevidir. Ekip, yazılım ekibiyle 

birlikte araçta kullanılacak sensörler, işlemciler ve kameraların seçiminde, araç kontrol 

sisteminde çalışır. 

 

 
 

 

 

Bir kişinin birden fazla konuda çalışmak zorunda kalması çalışılan konunun eksik kalmasına 

neden olacağından yazılım birkaç alt başlığa ayrılmıştır. Nesne tespiti, şerit takibi ve park 

algoritması temel alt başlıklar olup simülasyon tasarımı, simülasyon üzerinde yapılan 

çalışmaları kolaylaştırmaya yönelik arayüz tasarımı gibi konularda da çalışmalar yapılmaktadır. 
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Süreç içerisinde takımda meydana gelen değişiklikler şu şekildedir: 

● Yazılım ekibinden Ayşegül Akbaş, Batuhan Enes Başay ve Cem Karacaer takımdan ve 

topluluktan çıkarıldı, Elif Sinem Ağar takımdan çıkarıldı.  

Ayşegül Akbaş, Batuhan Enes Başay ve Elif Sinem Ağar KYS’de çıkışlarını oynamadıkları 

için takımda görünmektedirler. 

● Mekanik ekibinden Yaren Öztürk, Cansu Sayım ile Serkan Tızlak takımdan ve 

topluluktan çıkarıldı. 

● Elektrik elektronik ekibine Fatma Nur Tanin ile Elif Mine Çetinkaya katılmıştır. 

 

 
❖ TAKIM KAPTANI 

➢ Erkut Kaşıkçı: Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik 

Mühendisliği Bölümü, 2. sınıf öğrencisidir. Kullanılacak sensörlerin seçimi, 

aracın imalatı ve ekiplerin senkronizasyonu ile ilgilenmektedir. 

❖ YAZILIM EKİBİ 

➢ Abdulkadir Eroğlu:  Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü, 3. sınıf öğrencisidir. Yazılım ekibinin eğitimi, 

organizasyonu ve yazılımın tamamından sorumludur.  

➢ Yaren Sabır: Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü, 3. sınıf öğrencisidir. Simülasyon ortamının hazırlanmasından 

sorumludur. Araç üzerindeki sensörler üzerinde çalışmaktadır. 

➢ Burcu Gültekin: Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik 

Mühendisliği Bölümü, 2. sınıf öğrencisidir. Şerit tespiti algoritmaları ve nesne 

tespiti üzerinde çalışmaktadır. 

➢ Muhammed Enes Şahin: Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü, 3. sınıf öğrencisidir. Araç arayüzü , nesne tespiti ve şerit 

tespiti üzerinde çalışmaktadır. 
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➢ Enes Tayyip Tunçlar: Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü, 4. sınıf öğrencisidir.  

❖ ELEKTRİK - ELEKTRONİK EKİBİ 

➢ Mert Er: Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Elektrik Elektronik 

Mühendisliği Bölümü, 3. sınıf öğrencisidir. Aracın bütün elektrik elektronik 

sisteminden, elektrik - elektronik ekibinin eğitiminden ve organizasyonundan 

sorumludur. 

➢ Uğur Turan: Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik 

Mühendisliği Bölümü, 2. sınıf öğrencisidir. Aracın genel elektrik elektronik 

sistemi üzerinde çalışmaktadır. 

➢ Bera Osman Kaya: Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Elektrik Elektronik 

Mühendisliği Bölümü, 3. sınıf öğrencisidir. Aracın genel elektrik elektronik 

sistemi üzerinde çalışmaktadır. 

➢ Fatma Nur Tanin: Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik 

Mühendisliği Bölümü, 1. sınıf öğrencisidir. Aracın genel elektrik elektronik 

sistemi üzerinde çalışmaktadır. Aracın elektrik kablolarının düzenlenmesi ve 

lehimlenmesi üzerinde çalışmıştır.  

➢ Elif Mine Çetinkaya: Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik 

Elektronik Mühendisliği Bölümü, 1. sınıf öğrencisidir. STM32 üzerinde çalışma 

yapmıştır.  

❖ MEKANİK EKİBİ 

➢ Asilcan Uslu: Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği 

Bölümü, 4. sınıf öğrencisidir. Aracın tasarımı, aracın ve kabuğun imalatı ve 

mekanik sistemlerinden sorumludur. Ayrıca mekanik ekibinin eğitimi ve 

organizasyonundan sorumludur. 

➢ İzzet Efe Başak: Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine 

Mühendisliği Bölümü, 2. sınıf öğrencisidir. Şasi imalatında rol almaktadır. 

➢ Soner Kayahan: Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik 

Mühendisliği Bölümü, 2.sınıf öğrencisidir. Şasi ve kabuk imalatında rol 

almaktadır. 

➢ Yunus Emre Ceylan: Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine 

Mühendisliği Bölümü, 3.sınıf öğrencisidir. Şasi imalatında rol almaktadır. 
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2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

 
● Ön tasarım raporunda belirtmiş olduğumuz takım üyelerinde belirli sebepler ve mazeretlerden 

dolayı değişiklikler yapıldı. 

● Ön tasarım raporunda nesne tespiti için Yolov3 algoritmasının kullanılacağından 

bahsetmiştik. Yapılan testler doğrultusunda Yolov3 yerine Yolov4 algoritmasının 

kullanılmasına karar verildi. 

● Ön tasarım raporunda tasarlamış olduğumuz arayüz için Tkinter kütüphanesi kullanılmıştı. 

Bu arayüz programının yerine Kivy kütüphanesi kullanılarak yeni bir arayüz yapıldı. 

● Ön tasarım sürecinde hız ölçümü için hall effect sensörü planlanmış olup yapılan testler 

sonucunda manyetik bir sensör olduğu için hub motorlar çalıştığında oluşan manyetik 

kuvvet sonucunda sensörden anlamlı veri alınamadığı gözlemlenmiştir. Bundan dolayı hız 

ölçümü için ön tasarımda belirtilen hall effect sensörü yerine TCRT5000 ile testler 

yapılmaya devam etmektedir. 

● Araç kontrolü kısmında kullanması planlanan  STM32 mikrodenetleyici kartı yapılan 

testlerin, çalışmaların ve  elektronik ekibimizin STM programlama konusundaki 

yetersizliğinden dolayı kullanılmayacaktır. Araç kontrolü kısmında daha stabil çalışan ve 

yapılan testler sonucunda STM32 ye göre daha düzgün sonuçlar veren Raspberry Pi 4 

geliştirme kartı kullanılacaktır.  

● Ön tasarım sürecinde planlanan bütçe ile son bütçe arasında çok büyük bir fark 

bulunmamaktadır. Daha önce katılmış olduğumuz robotaksi yarışmasından edindiğimiz 

tecrübe ile planlama konusunda gerekli ihtiyaçlar yarışma sürecinin en başında 

belirlenmiştir ve bütçe planlaması buna göre yapılmıştır. 
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3. Araç Özellikleri 
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Mekanik Özellikler 

 

Araç tasarımı yapılırken dayanıklılık, maliyet ve güvenlik konuları göz önünde bulunduruldu. 

Kolay manevra yapabilmek için belirlediğimiz optimum ölçülerde  bir araç tasarımı yapıldı.  

Aracın daha sağlam olması için temel malzeme olarak demir profil seçildi. Yapılan tasarım ve 

sonucunda ortaya çıkan şasi aşağıdaki gibidir. 
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Araç şasisinde demir boru profil ve kare profil kullanıldı. Bu profillerin et kalınlığı 2 mm  olarak 

belirlendi. Aracın hem otonom hem de manuel sürüşünün kolay olması için optimum ölçülerde 

tasarlanıp imal edildi. Araç üzerindeki komponentlere kolay erişim ve estetiklik dikkate alınarak 

kaput ve bagaj kapağı araca eklendi.  
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Ön teker açıklığı (içten içe) 117 cm olmakla beraber ortadan merkezli direksiyon kutusu 

kullanılmaktadır. Fren sistemi olarak Anadol fren merkezi seçildi. Fren merkezi ön tekerlerde 

bulunan kampanalara bağlanarak frenleme mekanizması oluşturuldu. 

İç kısımda araç içi rahat hareket ve komponentlere rahat erişim sağlanması amacıyla geniş 

tasarlanıp imal edildi.  İlave olarak acil durumlar için kullanım kolaylığı sağlamak amaçlı 

direksiyon da eklendi. Bagaj kısmında bulunan akü ve motor sürücülerin ısınmasını engellemek 

amaçlı bagaj ve yolcu kısmı arası kapatılmadı. Bagaj kapağının açılıp kapanabilir olması 

komponentlere erişim konusunda kolaylık sağlamakla birlikte araca estetik  katmaktadır. Alt taban 

ve üst bagaj da saç kullanılarak imal edildi. Aracımızın tavan, ön kaput, ön tampon yan kapı altları, 

arka teker yanları, bagaj ve arka tampon cam elyaf ile kapatılarak daha da sağlamlık ve bütünlüğü 

artırıldı. Ön cam yan kelebekler ve bagaj camı şeffaf pleksi glas ile kapatılacak ve aracımız 

tamamlanacaktır. 

 

Elektronik Özellikler 

Araç bataryası 20 seri Li-ion pillerden oluşmaktadır ve 72-84V 40Ah güce sahiptir. 3KW 2 adet 

hub motor ve 2 adet hub motor sürücüsü ile aracın hareket kabiliyeti sağlanmaktadır. Bataryanın 

içinde 20 seri pile uygun analog bms bulunmaktadır. Bataryanın üzerinde bulunan bms aşırı akım, 

düşük gerilim, yüksek gerilim ve sıcaklık korumalarına sahiptir. Araçta üzerinde bulunan 

elektronik cihazların beslenmesi için batarya voltajı olan 72 volttan 12 ve 24 volta düşürücüler 

bulunmaktadır. Aynı zamanda araç üzerinde bulunan bilgisayarların enerji gereksinimlerinin 

karşılanması için 12 volttan 220 volt AC ye dönüşüm yapan bir adet dönüştürücü bulunmaktadır. 
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Elektronik Direksiyon 

Elektronik direksiyon sistemi normal direksiyon sistemine bir step motorun ve encoderin dişli 

yardımı ile entegre edilmesi ile oluşturulmuştur. 
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Resimde de görüldüğü üzere direksiyon miline eş merkezli olacak şekilde montajlanan dişli ana 

dişli görevi görmektedir. Step motor  ve encoder üzerine monte edilen yan dişliler sayesinde 

direksiyon milinin dönmesi ve dönüş oranının hesaplanması sağlandı.  

İlk yapılan testlerde serial haberleşme ile step motorun dönüp dönmeyeceği ve hangi yöne 

döneceği verisi iletilmekte idi. Fakat arada oluşan gecikmeyi tamamen ortadan kaldırmak için 

Raspberry Pi üzerinde bulunan GPIO pinlerinin kullanılmasına karar verildi. GPIO üzerindeki 

pinlerden biri step motorun aktifliğini kontrol ederken diğer bir dönüş yönünü kontrol etmektedir.  

Encoder kontrolü diğer alt sistemler gibi başlangıçta Arduino üzerinden sağlanmakta idi. Fakat 

veri iletiminde oluşan yüksek gecikme sebebi ile Arduino kullanılmamasına ve Raspberry Pi ile 

doğrudan veri alımına karar verildi. Yapılan testler sonucu düzenli ve devamlı veri okumak için 

mivallion isimli GitHub kullanıcısının Encoder kütüphanesinin kullanılmasına karar verildi. 

Otonom sürüş sistemi veya Joystick tarafından direksiyon açısı üzerinde bir değişiklik yapılması 

istendiği takdirde Raspberry üzerindeki araç kontrol yazılımı encoder yardımı ile o anki 

direksiyon açısını belirler. Anlık direksiyon açısı belirlendikten sonra istenen açı ile arasındaki 

fark hesaplanarak gerekli hareket step motor yardımı ile gerçekleştirilir. 

 

Elektronik Fren 

Elektronik fren sistemi 2 bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler Hidrolik fren sistemi ve lineer 

motordur. 
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Hidrolik fren sistemi bir adet hidrolik fren merkezi ve 2 adet fren kaliperinden oluşmaktadır. Fren 
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merkezi üstünde bulunan piston ileri yönde hareket ettiğinde, fren merkezinin haznesinde bulunan 

hidrolik fren yağı fren hortumları ile tekerlerde bulunan kampanalara giderek kampanalara kuvvet 

uygular, uygulanan kuvvet ile kampanalar diskleri sıkarak frenleme yapar. 

Lineer motorun amacı hidrolik fren sisteminde bulunan fren merkezinin piston kolunu ileri ve geri 

yönde hareket ettirerek frenleme sistemini kontrol etmektir. Lineer motor ile fren merkezi aynı 

eksende karşılıklı olarak monte edildi. Bu sayede lineer motorun ileri geri yöndeki hareketleri fren 

merkezinde bulunan piston üzerinde birebir olarak uygulanmaktadır. Fakat montaj esnasında 

elimizde bulunan lineer motorun hareket mesafesi ile fren merkezi üzerindeki pistonun hareket 

mesafesinin aynı olmadığı fark edildi. Yapılan ölçümlere göre elimizde bulunan lineer motor 40 

mm hareket ederken fren merkezi sadece 20 mm’lik bir hareket menziline sahiptir. Lineer motorun 

hareket mesafesini kısıtlama üzerine yapılan denemelerde tatmin edici seviyede bir sonuç 

alınamamıştır. Sorunun çözümü için mekanik bir sistem düşünülmüş fakat bulunan çözümler ya 

çok maliyetli ya da nispeten fazla karmaşık mekanizmalar içermektedir. Sonuç olarak testler 

esnasında lineer motorun ilk 20 mm’lik hareketini görmezden gelip, son 20 mm’lik hareketini fren 

merkezine ileten bir mekanizma araca yerleştirilmiştir. Fakat bu mekanizma frenleme süresini 5 

saniye kadar uzatmaktadır. Bu sebeple 20 mm’lik harekete sahip bir lineer motor alınarak araca 

yerleştirilecek ve frenleme mekanizması tamamlanacaktır. 

 

Elektronik Gaz 

Takımımız tarafından hazırlanılan araç hareket yeteneğini arka tekerlerinde bulunan hub motorlar 

sayesinde kazanmaktadır. Arka tekerlek jantlarının içine gömülmüş olan motorlar uygun sürücüler 

ile birlikte kullanılarak aracın kontrol edilebilir bir hareket kaynağına sahip olması sağlandı. Araç 

kontrol bilgisayarı tarafından üretilen pwm motor sürücülere gönderilerek motor hız ve hareket 

kontrolu sağlanmaktadır. 
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4. Sensörler 

RPLIDAR A2M6 

Lidar, lazer darbeleriyle mesafe ölçerek bir nesne veya yüzeyin uzaklığını anlamaya yarayan 

sensördür. Çalışma prensibi genel olarak yüzeye gönderilen lazer darbesinin yansımasının 

dönüş süresini yani gönderiliş zamanı ile yüzeye çarpıp gelen yansımanın tekrar kaynağa 

ulaşma vakti arasındaki süre farkından uzaklığı ölçme şeklindedir. Lidarlar ışık hızında 

çalışmakta dolayısıyla ölçüm yaptığı alanı çok hızlı bir şekilde ve yüksek doğrulukta 

ölçmektedir. Bir başka avantajı ise lazer ışınlarının kısa dalga boyuna sahip olması sayesinde 

oluşturduğu sayısal modellerin çözünürlüğü yüksek olması ve bu sayede her büyüklükteki 

nesneyi tespit etmekte çok iyi bir seçim haline gelmesidir. Güçlü bir hassasiyete sahip olması 

sayesinde bir nesnenin üç boyutlu görüntüsünü tam olarak oluşturabilmektedir. 

 

 
 

Araçta kullanılan lidarın genel özellikleri şu şekildedir: 

● Menzil: 18 metre 

● Frekans: 2000-8000 hz 

● Tarama Hızı: 5-15 hz 

● Açısal çözünürlük: 0.45-1.35 derece 

● Harita oluşturma, yer işaretleme ve nesne/ortam modelleme gibi alanlarda iyi sonuç 

verme 

 

Araçta lidar aşağıdaki amaçlar için kullanılmaktadır: 

● Araç çevresindeki duvar ve engellerin tespit edilmesi, sürüş için güvenliğin sağlanması 

● Görsel algıya dayalı sistemlerin uzaklık hesaplarında kullanılan stereo kamera ile işbirliği 

 

Araç üzerindeki lidar sayısı 1’ dir ve konumu aşağıda verilen fotoğraftaki gibidir. Araç kabuğu 

tamamlandıktan sonra araç üzerine montajı için 3D yazıcı ile aparat basılması planlanmaktadır.  

Lidar 20 cm uzaklıktan itibaren ölçmeye başlamaktadır. 20 cm’ den yakın nesneler için “inf” 

sonucu vermektedir. Aracın engele çok yaklaşmasını engellemek amacıyla lidar kaportada ön 

tarafta konumlandırıldı. 
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Lidar verileri direkt NVIDIA Jetson TX2’den işlenmektedir. Lidar verisi üretici firmanın kendi 

oluşturduğu kütüphane aracılığı ile ROS üzerinden elde edilmektedir.  Öncelikle lidardan gelen 

veri üzerinden açı ve yön tespiti yapıldı. Yapılan tespit aşağıdaki şekilde verilmiştir. 
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Lidar üzerinde nokta ve açılar tespit edildikten sonra veri okunabilirliğini kolaylaştırmak için 

veri alınabilir alan bölgelere ayrıldı. 90 ile 270 derece arasında alınan veri arabanın  kendisinden 

alındığı için kullanılmamaktadır. Bölge 2 ile Bölge 3 arabanın önünü, Bölge 1 ile Bölge 4 

arabanın yan taraflarını görmektedir. Bölge 1 ve Bölge 4 için 85 cm menzil, Bölge 2 ve Bölge 

3 için 60 cm menzil verilmiştir. 

Engel tespit edilen bölgeye göre araç hareketinde kararlar değişmektedir. Özellikle 2 ve 3. 

bölgede engel tespit edilmesi durumunda fren basılmaktadır. 

Zed Stereo Kamera 

 
Araç etrafındaki nesnelerin görüntüsünü ana bilgisayara aktarmak için bir adet Zed Stereo  

kamera kullanılmaktadır. Araçta stereo kamera kullanılmasının nedeni kullanılan lidar ile 

derinlik ve uzaklık hesaplamalarında işbirliği içerisinde olabilecek olmasıdır. En zorlu 

ortamlarda en düşük ışık hassasiyeti ile 2K 3D görüntüler yakalayarak ve geniş görüş alanı ile 

güvenliği sağlayarak olası kazaların önüne geçilebilir olması yönünden avantajlıdır. Kameranın 

araçtaki konumu şu şekildedir: 
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Tabela ve trafik ışıklarının kadraja tam girebilmesi için kameranın altına 3D yazıcı ile platform 

yapılması ve araca sabitlenmesi planlanmaktadır.  

Kamera öncelikle tabela ve trafik ışığı tespiti için kullanılmakla beraber şerit tespiti için de 

kullanılmaktadır. Bu yüzden araç için en önemli parçalardan birisidir.  
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TCRT5000 KIZILÖTESİ SENSÖR 

 
TCRT5000 sensörü aracın hızının hesaplanması için kullanılacaktır. Aracın her iki arka 

tekerine bir adet sensör yerleştirilecektir. İki adet sensör kullanılacak olmasının sebebi ise 

yapılan testlerde araç üzerinde bulunan hub motorların aynı pwm sinyalinde farklı devirlerde 

döndüğünün görülmesidir. Bu durum konusunda bir önlem alınmadığı takdirde motorlardan 

biri diğerinden daha yüksek devirde dönmeye çalışarak araç ağırlığının büyük kısmını 

üstlenecek olmasıdır. Böyle bir senaryoda ilgili motora ait sürücünün daha fazla ısınması ile 

birlikte motorun daha fazla yıpranması söz konusudur. Bu sebeple iki tekere de ayrı ayrı hız 

sensörü konulacaktır. Daha sonrasında aracın arka tekerleri havaya kaldırılarak test 

yapılacaktır. Test için hazırlanan yazılım başlangıçta tekerlere aynı pwm sinyalini gönderecek 

ve tekerlerin hızını ölçülecektir. Tekerlekler arasındaki hız farkına göre sürücülere gönderilen 

sinyal değiştirilerek tekerlerin aynı devirde dönmesi sağlanacaktır. Bu test farklı sinyal 

seviyelerinde üst üste gerçekleştirilerek her motor sürücü için optimum sinyal aralığı 

bulunacaktır. TCRT5000 sensörü aynı zamanda sürüş esnasında aracın hızını ölçerek, aracın 

stabil şekilde hareket etmesine katkıda bulunmaktadır. 

  ACS758 Akım Sensörü 

Akım Ölçümü ACS758 akım sensörü ile sağlanmaktadır. ACS758, 150 ampere kadar akım 

değeri okumaktadır. Bu değer aralığı ile takımın ihtiyacına uygun bir sensör olmaktadır.  

 

Gerilim Ölçümü 

2 adet direnç üzerinden gerilim bölücü devre ile gerekli ölçümler sağlanmaktadır. Bu direnç 

değerleri, mikrodenetleyicinin gerilimin okunabilir değeri olan 0 - 5 V aralığına 

ölçeklenmektedir. Dirençler akım çekmemeleri açısından büyük değerler seçilmiş olup 20K 

Ohm ve 1K Ohm seçilmiştir. 1K Ohm üzerine düşen gerilim değeri mikrodenetleyicide 
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matematiksel işlemlere alınıp yazılımsal filtrelerden geçirilip ana kontrolcüye UART 

haberleşmesi ile iletilmektedir. 

  Sıcaklık Sensörü 

100K NTC sensörü batarya paketi içerisinde yerleştirilerek sıcaklık ölçümü sağlanacaktır. NTC 

sensörü basit devre sistemine ve küçük boyutlara sahip olması sebebiyle tercih edildi. 

 

Encoder 

Direksiyonun açısının belirlenebilmesi için 800 vuruşlu bir encoder kullanılmaktadır. Fiyat 

performans açısından en avantajlı ürün olması nedeniyle tercih edildi. 

 

 
 

Encoder’ ın araç üzerindeki konumu şu şekildedir: 
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3D yazıcı ile dişli basılarak encoder’in miline sabitlendi. Daha sonra bu dişli direksiyona bağlı 

dişliye çakıştırıldı. Bu sistem ile direksiyonun dönüş açısı hesaplanmaktadır. Encoder, yine 3D 

yazıcıyla basılan bir aparat ile step motorun sabitleme aparatına eklenen sac levhaya sabitlendi. 

 

 



 

P

A

G

E 

4 

 

25 

 

 
 

Encoderdan alınan veri Raspberry Pi ile kontrol edilmektedir. Bunun için Encoder isimli 

kütüphane kullanılmaktadır. Araç sistemi otonom veya manuel olarak başlatıldığında encoder 

konum kaydetmeye başlamaktadır. İlgili kütüphanenin özellikleri sayesinde encoder konumu 

devamlı olarak takip edilmektedir. Sisteme yeni direksiyon açısı değeri geldiğinde mevcut açı 

değeri ile karşılaştırma yapılır. Karşılaştırma sonucunda sağ ya da sol yönde doğru değer 

encoderdan okunana kadar step motor dönmektedir. 
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5. Araç Kontrol Ünitesi 

 
Araç üzerinde yapay zeka bilgisayarı olarak Nvidia Jetson TX2 ve araç kontrol bilgisayarı 

olarak Raspberry Pi 4 kullanılmaktadır. Aynı zamanda Raspberry üzerine USB kablo aracılığı 

ile bağlı Arduino mikrodenetleyicisi bulunmaktadır. Jetson TX2 ve Raspberry Pi 4 arasındaki 

haberleşme Wi-Fi aracılığı ile sağlanmaktadır. ROS’un sunucu benzeri altyapısı sayesinde aynı 

ağda çalışan ROS sistemleri birbirleri ile iletişim kurarak tek bir ana yapı altında 

çalışabilmektedir.  Bu yapı sayesinde bilgisayarlar arasında yüksek bant genişliğine ve yüksek 

veri iletim oranlarına sahip bir haberleşme sistemi oluşturulmuştur. Araç üzerinde bulunan 

erişim noktası (Access Point) ile araç içinde kurulan ağ geniş bir menzile yayılmaktadır. Bu 

sayede araç üzerindeki tüm veri yer kontrol bilgisayarı üzerinde çalışan arayüz ile 

görüntülenebilmektedir. 

 

 
 

Arayüz Kivy , ROS ve  v4l2loopback kütüphaneleri kullanılarak geliştirilmiştir. Aracın şerit 

takibi algoritması, nesne tespiti algoritması ve otonom park algoritması Jetson TX2 bilgisayarı 

üzerinde çalışmaktadır. Şerit takibi algoritması ve park algoritmasının stabil ve başarılı bir 

şekilde çalışması için nesne tespiti algoritmasından gelen verilerin yanı sıra gaz, fren, 

direksiyon açısı, kamera görüntüsü ve  lidar verileri gibi değişkenlerin Jetson TX2 bilgisayarına 

başarılı bir şekilde iletilmesi gereklidir. Aşağıdaki akış şemasında kontrol ünitesi birimlerinin 

haberleşme şeması temsil edilmiştir. 
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Nvidia Jetson TX2 

Araç içerisindeki kontrol ünitelerinin birbirleriyle haberleşmesi ve veri aktarımı için gerekli 

olan ROS çekirdeği Nvidia Jetson TX2 bilgisayarında çalışmaktadır. Kullanmakta olduğumuz 

Zed Stereo kamera ve Rplidar A2m6 sensörleri ise USB kablo ile direkt olarak Jetson TX2 

bilgisayarına bağlıdır. Aracın otonom sürüş algoritmaları olan şerit takibi, nesne tespiti ve park 

algoritmaları Jetson TX2 bilgisayarı ile gerçek zamanlı olarak çalışmaktadır. 

Raspberry Pi 4 

Aracın akım, gerilim, sıcaklık, hız ve direksiyon dönüş açısı değerleri sensörler aracılığıyla 

hesaplandıktan sonra Raspberry Pi 4 bilgisayarına aktarılmaktadır. Arduino yardımıyla kontrol 

edilen sıcaklık, akım ve gerilim verileri serial haberleşme aracılığı ile Raspberry Pi 

bilgisayarına aktarılır. Daha sonra bu veriler ROS sistemine aktarılarak ilgili yazılım paketleri 

tarafından işlenir. Yukarıda belirtilen değişkenler dışında direksiyon açısını hesaplamak için 

kullanmış olduğumuz Encoder verisi test aşamalarında Arduino Nano yardımıyla hesaplanırken 

meydana gelen gecikmeden ötürü Raspberry Pi 4 ile hesaplanmasına karar verildi. Bu sayede 

gecikmeden kaynaklanan problemler çözüldü. 

Arduino 

Aracın sıcaklık, akım ve gerilim verileri Arduino mikroişlemcisi yardımı ile alınmaktadır. İlgili 

sensörlerden gelen veri gerekli matematiksel formüller aracılığı ile hesaplanarak gerekli 

ölçümler yapılır. Sensörlerden alınan veri anlamlı hale geldikten sonra serial haberleşme 

aracılığıyla Raspberry Pi 4 bilgisayarına iletilir.  
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Robot Operating System (ROS) 

Robot İşletim Sistemi robotik yazılımı geliştiricileri için işletim sistemi sağlayan bir yazılım 

iskeletidir. Platformdan bağımsız ve modüler olması performans açısından büyük avantajlar 

sunmakla beraber kullanmış olduğu düğüm yapısından ötürü diğer eşdeğer yazılımlara göre 

ROS çekirdeğinin çökmeye uğraması oldukça düşüktür. Dış dünyadan sensörler ve farklı 

cihazlar aracılığıyla alınan verilerin bilgisayarda işlenerek tekrar robota veya mikrokontrolcüye 

gönderilmesini sağlar. Subscriber ve Publisher olarak adlandırılan 2 farklı düğüm çeşidi vardır. 

Subscriber etiketine sahip olan düğüm Publisher etiketine sahip olan düğümlerden ROS 

paketlerini alırken Publisher etiketine sahip olan düğümler ise Subscriber etiketine sahip olan 

düğümlere ROS paketlerini gönderir. Bu ROS paketleri topicler aracılığıyla iletilir. Bu paketler 

düğümler arasında gidip geldiği gibi diğer bilgisayarlarda çalışan ROS sistemlerine de 

iletilebilir. Aracımızın simülasyon ortamında kullanılan topic listesi aşağıdadır. 
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Uzaktan Müdahale Sistemi 

Uzaktan müdahale sistemi iki alt sistem tarafından desteklenmektedir. Normal şartlar altında 

ilgili veri kablosuz haberleşme sistemi (Wi-Fi) aracılığı ile iletilmektedir. Fakat uzun menzilli 

Wi-Fi ağlarında yüksek gecikme ve sinyalde kopma yaşanması yaygın bir durum olduğu için bir 

destek sistemi tasarlanması kararı alınmıştır. Destek sistemi olarak XBee modülleri ile kurulacak 

bir haberleşme sisteminin ihtiyaçlarımızı karşılayacağı yapılan araştırmalar sonucunda 

görülmüştür. Geliştirilen destek sistemi yer kontrol bilgisayarı ve Jetson TX2 arasında XBee 

modülleri ile iletişim sağlamakta olup sadece uzaktan müdahale sistemi için gerekli olan verinin 

tek yönlü iletiminden sorumludur. Bu sayede yer kontrol bilgisayarını Wi-Fi ağından çıkarak 

araç ile olan iletişimini kaybetse bile uzaktan müdahale sistemi bu durumdan etkilenmeyecektir. 

 
 

Yer kontrol istasyonunda bulunan arayüzden güç kesme sinyali iletildiği takdirde ilk olarak ROS 

aracılığı ile Raspberry’ ye aktarılmaktadır. Raspberry üzerinde bulunan güç kontrol yazılımı 

enerji kesme sinyalini aldığında araç üzerinde bulunan röleye güç vererek rölenin açık konuma 

geçmesini sağlar. Röle açıldığı zaman araç üzerinde bulunan kontaktörün bobin gücü 

kesilmektedir. 
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Arayüz 

Ön tasarım raporunda belirtildiği üzere arayüz tasarlama aşamasında QT5, Tkinter ve benzeri 

kütüphaneler kullanıldı. Ancak hem verimli ve  stabil çalışabilmesi hem de görsel olarak çok 

daha iyi sonuçlar alındığı için arayüz tasarımı konusunda Kivy kütüphanesi kullanıldı. Arayüzün 

tasarım tarafı Kivy kütüphanesi ile yapılırken veri aktarımı ROS ile gerçekleştirildi. ROS 

üzerinden gelen kamera görüntüleri OpenCV ile işlendiğinde Kivy ile uyumlu çalışmadığı 

gözlendiği için v4l2loopback kütüphanesi ile gelen kamera görüntüsü verisi Kivy ile tasarlanan 

arayüze aktarıldı. Tasarlanan bu arayüz üzerinde uzaktan gözlemlenebilir veriler şunlardır: 

● Gaz 

● Fren 

● Hız 

● Direksiyon açısı 

● Sıcaklık 

● Akım 

● Gerilim 

● Şerit tespiti algoritmasından gelen yön bilgisi 

 

Bu veriler dışında arayüz ile uzaktan kontrol edilebilir özellikler şunlardır 

● Aracın gücü kesilebilir veya kesilen güç tekrar aktif edilebilir. 

● Otonom sürüş veya manuel sürüş (Joystick kontrolü) arasında geçiş yapılabilir. 

● Veri kayıt sistemi açılıp kapatılabilir. 
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● Kontrol ünitesi birimleri üzerinde eğer bir hata meydana gelirse bu hatalar tek bir konsol 

üzerinden görülebilir. 

● Gaz değeri ayarlanabilir. 

● Hız sınırlandırabilir.  

 

 

Haberleşme Sistemi 

Araç kontrol ünitelerinin ROS üzerinden haberleşmesi için bir ağa ihtiyacı vardır. Yarışma 

alanının fiziksel koşulları göz önüne alındığında haberleşmenin aksama olmadan yapılabilmesi 

için geniş bant hızına ve yüksek menzile sahip olan bir ağ kurulmasına karar verilmiştir. Bu 

sebeple araç üzerinde yer alan Keenetic firmasının Extra DSL AC1200 K-N1710 isimli modemi 

ve bir adet Ubiquiti UBNT UniFi UAP AC-LR Long Range Access Point yer almaktadır. Extra 

DSL AC1200 ve UAP-AC-LR ile kurulan bu yerel ağa 3 adet cihaz bağlanmaktadır. Bu cihazlar 

Jetson TX2 yapay zeka bilgisayarı , Raspberry Pi 4 araç kontrol bilgisayarı ve yer istasyonu 

bilgisayarıdır. Jetson TX2 ve Raspberry Pi 4 bu ağa kablolu bağlantı yaparken  yer kontrol 

istasyonu kablosuz olarak bağlanmaktadır. 

 

 

GENEL ÖZELLİKLER 

802.11 Protokolü 802.11 A/B/G/N/AC 

802.3 Protokolü 802.3 AF 

Amper Beslemesi 500mA 

Anten Derecesi 360º 

Anten Kazancı 2.4Ghz 3dBi | 5Ghz 6dBi 

AP Metrekare 250 m² 

Çıkış Gücü 6dBi 

Enerji Tüketimi 6.5W 

Frekans 5Ghz / 2.4 Ghz 

Gigabit Ethernet 1 

İşletim Sistemi UniFi Control 

Kapsama Alanı(İç Ortam) 250 m² 

Kullanıcı Sayısı 200 
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Mekan İç Mekan 

POE Desteği Var 

POE Giriş Var 

PTP-PTMP PTMP 

Transfer Değeri 867Mbps+ 

Voltaj Beslemesi 24V 

 

 

TEMEL ÖZELLİKLER 

Model Numarası KN-1710 

İşlemci(CPU) MT7628N 580 MHz 

Hafıza(RAM) 128 MB DDR2 

Flash Memory, Dual İmage 32 MB 

Wi-Fİ 2.4 + 5Ghz ✔ 

Wi-Fi Sınıfı  AC1200 

Antenler 5dBi 

Ethernet Portları 5 x 100 Mbit/s 

Wi-Fi Mesh Sistemi ✔ 

 

 

PERFORMANS 

2,4GHz Wi-Fi ağı 300 Mbit/s 

5 GHz Wi-Fi ağı 867 Mbit/s 

IPoE/PPPoE routing 95 Mbit/s’ye kadar 

L2TP/PPTP routing 95 Mbit/s’ye kadar 

USB sürücüden okuma 12 Mbit/s’ye kadar 

KABLOSUZ AĞ 

Kesintisiz(seamless) roaming 802.11k/r/v ✔ 

Önayarlı Wi-Fi koruması ✔ 

WEP, WPA-PSK ✔ 

WPA2-PSK, WPA2-Enterprise ✔ 

WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE ✔ 

Çoklu SSID ve Misafir Ağı ✔ 

MAC Adresi ile ağ erişim kontrolü ✔ 
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6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

 

Robotaksi yarışması için takımımız tarafından hazırlanan yazılım birçok parçadan ve alt 

yazılımdan oluşmaktadır. Otonom sürüş yazılımı temelde 3 ana parçadan oluşmaktadır. Bunlar 

sırası ile yapay zeka, araç kontrol ve yer kontrol parçalarıdır. Temel olarak bu parçalar otonom 

sürüş sistemimizde bulunan farklı bilgisayarlar üzerinde çalışacak şekilde inşa edildiler. Yapay 

zeka parçası Jetson TX2 üzerinde çalışmaktadır. Kamera ve lidar gibi kritik verilere direkt erişim 

imkanı ve yüksek hesaplama kapasitesi sayesinde takımımız tarafından tasarlanan tüm yapay 

zeka algoritmalarını başarılı bir şekilde çalıştırmaktadır. Araç kontrol parçası aracın uyguladığı 

ve uygulayacağı tüm fiziksel hareketler ile birlikte araç güvenliğinden sorumludur. Yer kontrol 

parçası ise arayüzün çalışmasından, arayüz üzerindeki kontrollerden ve de joystick ile sürüşten 

sorumludur.  

Yapay zeka  

Takımımız tarafından hazırlanan otonom araç yazılımı 2 farklı yapay zeka algoritması 

içermektedir. Bunlardan ilki YoloV4 ile hazırlanılan nesne tespit algoritması. İkincisi ise CNN 

ile hazırlanan şerit takip algoritmasıdır. Bu iki algoritma ile 3 farklı sürüş yazılımı 

oluşturulmuştur. Bunlar nesne tespit yazılımı, şerit takip yazılımı ve park yazılımıdır.   

Nesne Tespiti Yazılımı 

Nesne tespit yazılımı YoloV4 algoritması kullanılarak hazırlanmıştır. YoloV4 algoritmasının 

seçilmesinin en temel sebebi 15-30 fps bandında yüksek başarım oranı ile çalışabilmesidir. Bu 

seçim sayesinde tabelaların yanlış tanınması gibi ihtimaller azalırken aracın hareket hızı belirli 

sınırlar içinde tutulabilmektedir.  

Test süreci için yapılan hazırlıklarda ilk olarak araç ile veri toplandı. Bu aşamada yaklaşık olarak 

16500 fotoğraf toplandı. Bu fotoğrafların yarıya yakını fazla uzak olmaları, içlerinde tabela 

bulunmaması gibi sebepler ile silindi. Geriye kalan 8000’ den biraz fazla fotoğraf ise eğitim için 

uygun olarak seçildi.  

Test sürecini hızlandırmak için elde edilen 8000 fotoğraftan 1500 kadarı etiketlendi. Bu aşamada 

labelImg adlı program kullanıldı.  

 

 
 

Fotoğrafların hepsi etiketlendikten sonra veri seti hazırlama aşaması bitti ve model eğitim 

sürecine geçildi. Bu süreçte ilk olarak çalışma ortamının hazırlanması gerekmektedir. Bunun için 

takım arkadaşlarımızdan birinin bilgisayarı seçilerek ortam kurulumuna başlandı. İlk olarak 
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OpenCV kütüphanesi kaynaktan derlenerek sisteme yüklenmiştir. Daha sonra AlexyAB 

tarafından paylaşılan Darknet kütüphanesi kaynaktan derlenerek yüklendi. Bu işlem sonucunda 

model eğitimi için geriye kalan tek aşama konfigürasyon dosyalarının oluşturulmasıdır. İlgili 

dosyaların nasıl hazırlanacağı AlexyAB tarafından darknet kütüphanesi içerisinde anlatılmıştır. 

Genel olarak veri setindeki fotoğraf sayısına ve sınıf sayısına göre ilgili parametreler 

değiştirilmektedir. Konfigürasyon dosyaları hazırlandıktan sonra model eğitimine başlandı.  

 

 
 

10100 adım kadar eğitime devam edildi. Darknet API’ si tarafından sağlanan map ve loss 

değerleri istenilen seviyelere ulaştığında eğitim durduruldu. Eğitimden sonra veri setinde 

bulunmayan fotoğraflar kullanılarak testler gerçekleştirildi.  
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Testlerde elde edilen tatmin edici sonuçlar ile model eğitim aşaması tamamlandı. Model eğitimi 

tamamlandıktan sonra nesne tespit yazılımı hazırlanmaya başlandı. Bu aşamada Ros 

entegrasyonu ve görev zamanlamalarının yapılması gerekmektedir. Darknet api’si dahilinde 

yayımlanan örnek kodlar incelenerek fotoğraf üzerinde nesne tespiti modelini çalıştıran bir 

fonksiyon yazıldı.  
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Nesne tespit modeli çalıştırılarak fotoğraf içinde bulunan tabelalar tespit edildikten sonra görev 

zamanlama fonksiyonunu çağırmaktadır. Bu fonksiyon ekranda bulunan tabelaları takibini 

yapmak ile birlikte ekrandan çıkan yani aracın yanından geçtiği tabelalara ait görevi uygulamaya 

koymaktadır.  Örnek olarak araç durak tabelasını gördüğünde zamanlayıcı fonksiyon devreye 

girmekte, araç tabelayı geçene kadar beklemekte, araç tabelayı geçtiğinde ise 5 saniye (test 

süresi, yarışma alanında 45 saniye) boyunca aracın durmasını sağlamaktadır. Bahsi geçen süreler 

okulumuz tarafından sağlanan parkurda yapılan testler sonucunda belirlenmektedir. 

 

 

Şerit Takip Yazılımı 

Şerit takip yazılımı evrişimsel sinir ağları (CNN) kullanılarak tasarlandı. Tasarım sürecinde iki 
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farklı makalede tanımlanan CNN modelleri temel alınarak yeni bir CNN modeli tanımlandı. 

Toplamda 18 katmandan oluşan modelimiz 21 milyondan biraz fazla parametre içermektedir. 

Geçtiğimiz yılın ekim ayından bu yılın mart ayına kadar yapılan çalışmalar sayesinde başarılı bir 

CNN modeli oluşturulabildi. Modelin ilk örneklerinde düşük başarı oranı gibi sorunlar yaşandı. 

İlerleyen süreçte eğitim ve veri seti üzerinde yapılan iyileştirmeler sonucunda model çok daha 

başarılı bir hale geldi.  

 

 
 

Model tasarımı yapılırken iki durum göz önüne alındı. Bunlar aracın şeritleri olabildiğince ortalı 

takip etmesi ve kavşaklarda aracın dönüş yönünün kontrol edebilmektir. Başarılı bir şerit takibi 

elde edebilmek için 2016 yılında Mariusz Bojarski ve arkadaşları tarafından yayımlanan 

makalede tanımlanan CNN modeli örnek alındı. Model simülasyon ortamında test edildikten 

sonra ikinci aşamaya geçildi. Bu aşamada amaç modele dönüşlerde hareket yönünü seçebilme 

yeteneği kazandırmaktır. Bunun için 2019 yılında Alexander Amini ve arkadaşları tarafından 

yayımlanan makalede tanımlanan model örnek alındı. Makalede tanımlanan model navigasyon 

destekli olarak yol takip edebilmekte, harita desteği bulunmadığı zamanlarda ise aracın hareket 

edebileceği tüm olası yönleri hesaplamakta kullanılabilmektedir. Bu modelin kullanım senaryosu 

birebir olarak bize uymamaktadır fakat yapılan testler sonucunda navigasyon desteği ile yol 

takibi sağlayan parçanın modifiye edilerek kullanılabileceği görüldü. Daha sonrasında 

araştırmalardan elde edilen sonuçlar kullanılarak eğitilen model simülasyon ortamında test 

edildi. İlk testlerden elde edilen sonuçlar başarılı sayılabilecek kadar iyi olmasa da umut vadedici 

sonuçlar ortaya çıktı. Düzenli olarak yapılan iyileştirme ve testler sonucunda ise CNN modeli 

parkurda yapılan 10 turdan 9’unu hata yapmadan tamamlayabilmektedir. 
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Tasarlanan CNN modeli iki paralel akış hattına sahiptir. İlk hat şerit takibinden sorumlu iken 

ikinci hat aracın yönelimini kontrol etmekten sorumludur. Aracın yön kontrolü ikinci akış hattına 

ok fotoğraflarının gönderilmesi ile çalışmaktadır. Ros sisteminden gelen yön verisi ilgili 

fonksiyonda kontrol edilerek herhangi bir değişiklik oldu ise modele verilen yön fotoğrafı 

değiştirilerek aracın o yöne hareket etmesi sağlanmaktadır. 

Park Yazılımı 

Aracımız için hazırlanan park yazılımı temelde nesne tespiti yazılımının farklı bir versiyonu gibi 

görülebilir. Nesne tespiti yazılımı ile aynı şekilde YoloV4 nesne tespit algoritmasını 

çalıştırmaktadır. Farklı olan kısım tabelalar tanındıktan sonra çalışan algoritmadır. Nesne 

tespitinde görev zamanlama sistemi çalışırken park yazılımında park alanını ortalamayı 

amaçlayan bir algoritma çalışmaktadır.  
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Park alanını ortalamak için çalışan algoritma, nesne tespitinden elde edilen bilgilere 

dayanmaktadır. Araç üzerine yerleştirilen kamera aracın tam ortasında olduğu için, kameradan 

alınan görüntünün orta noktası aracın orta noktası ile çakışmaktadır. Bu yapıya dayanarak aracın 

kamera görüntüsü üzerindeki tabelanın konumuna göre aracın hareket yönü değiştirilerek araç 

park alanına hizalanmaktadır. 

Aracın park alanındaki direksiyon hareketi normal parkurda olduğu gibi şerit takip yazılımı 

tarafından sağlanmaktadır. Şerit takip algoritmasının yapısı gereği araç, şerit bulunmayan 

bölgelerde yani boş alanlarda, kendine en yakın şeride doğru hareket etmektedir. Bu davranış 

sebebi ile araç park alanına girdiğinde sola doğru hareket etmektedir. Normalde bu durum nesne 

tespit yazılımı tarafından düzeltilirken park yazılımında aracın sol şeride daha yakın olması 

faydalı bir durum olarak değerlendirildiği için bu konuda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.  

Araç park bölgesine girip ilk park ve park yasak tabelalarını gördüğünde nesne tespit yazılımı 

aracı durdurup devreden çıkar. Bunun sebebi sistem üstündeki yükü azaltmaktır. Park yazılımı 

nesne tespit yazılımı devreden çıktıktan sonra çalışmaya başlamaktadır. 

Park yazılımı devreye girdiğinde araç harekete geçerek sol şeridi takip etmeye başlamaktadır. 

Bu esnada park edilebilir tabelaları incelenmektedir. Herhangi bir park edilebilir tabelası 

kameranın sağ yarısında tespit edilirse araç sağa doğru dönüş yapmaya başlar. Araç park alanına 

dönüş yapmaya başladığı zaman aracı park alanına ortalayacak olan algoritma devreye girerek 

park edilebilir tabelasının konumunu takip etmeye başlar. Araç park alanının sonuna ulaşana 

kadar yoluna devam etmektedir. Bu esnada lidar üzerinden alınan veri ile çalışan güvenlik 

yazılımı aracın park alanının sonuna olan uzaklığını kontrol etmektedir. Araç alanın sonuna 

ulaştığında güvenlik yazılımı aracı durdurarak parkın tamamlanmasını sağlamaktadır. 
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7. Özgün Bileşenler 

Tasarım Özgünlüğü 

● Şasi 

Aracın şasi tasarımı mekanik ekibimiz tarafından tasarlandı. Bu tasarım şartnamede belirtilen 

kriterlere uygun şekilde tasarlandı. Şasi tasarımı hakkında detaylı bilgi raporumuzun “Araç 

Özellikleri” kısmında anlatıldı. 

● Kabuk 

Araç kabuğu üretilirken Solidworks’ de tasarladığımız araç şasisinin kapanacak yerleri 

belirlendi. Daha sonra belirlenen ölçülere göre cam elyaf plakalar üretildi. Üretim yöntemi olarak 

el yatırma yöntemi kullanıldı. Bu üretilen plakalar şasi üzerinde gerekli yerlere yerleştirildi. 

Daha sonra plakaların bir bütün halde görünmesi için üzerine tekrardan cam elyaf  yatırma işlemi 

yaparak bütünlüğü sağlandı. Daha sonra gerekli zımpara işlemlerini yaptıktan sonra macun 

çekildi. Macun çekme işleminden sonra boya işlemi yapılacaktır. 

 

  
 

 

https://docs.google.com/document/d/1jSsjIn9t5eVctZFeoeK1u8ps4EtrZoYh/edit#heading=h.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1jSsjIn9t5eVctZFeoeK1u8ps4EtrZoYh/edit#heading=h.1fob9te
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● Direksiyon 

Araçta kullanılan elektronik direksiyon sistemi takımımız tarafından tasarlandı. Normal bir 

aracın direksiyon milinin merkezine bir dişli eklendi. Daha sonra bir adet step motor ve encoder 

yine dişliler yardımı ile bu dişliye bağlanmaktadır. Sistem temelde basit bir mekanizmaya 

sahiptir. Sistemin elektronik kontrolü Raspberry Pi 4 üzerinden sağlanmaktadır.  

Raspberry Pi 4 üzerinde çalışan yazılım direksiyonun dönüş derecesini aktif olarak encoder 

üzerinden takip edilmektedir. İstenilen dönüş derecesine ulaşana kadar step motora sinyal 

vermeye devam eden yazılım, direksiyon istenilen dönüş seviyesine ulaştığında step motoru 

durdurur. Step motor sürücü, motor devredeyken ve dönüş için herhangi bir sinyal almadığı 

durumlarda step motorun konumunu korumaktadır. Bu sebeple step motor devreye girdiği anda 

direksiyona elle müdahale mümkün değildir. Aynı zamanda yoldaki herhangi bir bozukluk 

sebebi ile direksiyona uygulanan kuvvetler de direksiyonun dönmesine neden olamazlar. 
 

Donanım Özgünlüğü 

● Lojik Mantık Seviye Dönüştürücü Devresi 

 

Takımımız tarafından tasarlanan ve üretilen bir diğer özgün bileşen ise araç kontrol 

yazılımımızın, kullandığımız sensörler ile çalışmasını sağlayan lojik mantık seviye dönüştürücü 

devresidir. Araç kontrol yazılımı Raspberry Pi 4 üzerinde çalışmaktadır. Otonom sürüş 

arayüzlerinin kontrolü Raspberry’ nin üzerinde bulunan GPIO pinleri ile sağlanmaktadır. Fakat 

bu alanda engel teşkil eden bir durum olarak Raspberry’ nin lojik mantık seviyesinin 0V - 3.3V 

arasında olmasıdır. Araçta kullanılan çoğu sensör ise 0V - 5V lojik mantığını kullanmaktadır. 

Bazı sensörler için bu durum sorun yaratmasa dahi step motor sürücü ve hub motor sürücü gibi 

komponentlerde sorun olmaktadır. Bu sebeple takım tarafından 12 giriş-çıkış kanalına sahip bir 
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lojik mantık seviye değiştirici devre tasarlandı. Bahsi geçen devrenin kullanımı ile yaşanması 

olası bütün sorunların önüne geçildi. Devre 2N7000 transistörler ile kuruldu. Çift yönlü olarak 

çalışabilmekte ve 1.25 KHz’e kadar sinyal taşıyabilmektedir. 

 

 

Yazılım Özgünlüğü 

● Otomatik Etiketleme 

Simülasyon ve test aşamalarında nesne tespit sistemimiz için büyük miktarlarda fotoğraf 

etiketlenmesi gerekmektedir. Bu durum takım üyeleri üzerinde büyük yük oluşturmaktadır. 

Konuya çözüm olarak düşünülen yöntem ise yapay zeka yardımı ile bu yükü azaltmak oldu. 

Geliştirilen yazılım önceden eğitilmiş bir nesne tespiti modelini kullanarak verilen fotoğraflar için 

otomatik olarak etiket oluşturmaktadır. Takımımız tarafından yapılan testlerde 8500 fotoğraflık 

bir örnek veri setinin 1500 fotoğraflık bir kısmı etiketlendi. Etiketlenen fotoğraflar kullanılarak 

YoloV4 modeli üzerinde bir eğitim gerçekleştirildi. Elde edilen yapay zeka modeli otomatik 

etiketleme yazılımına yüklenerek yazılım çalıştırıldı. Yazılım doğruluk oranı %85’in üzerinde 

olan tespitleri etiket olarak kayıt etmektedir. Yeni kayıt edilen etiketler, eski etiketler ile 

birleştirilerek yeni bir model eğitildi. Bu süreç üst üste tekrarlanarak tüm 8500 fotoğraflık veri seti 

tamamen etiketlendi. Nesne tespit modeli tarafından etiketlenen 6000 fotoğraf daha sonrasında 

incelenmiş ve herhangi bir yanlış etiket bulunamadı. Her ne kadar bazı etiketlerin boyutları 

tamamen doğru olmasada bu konunun sıkıntı olacak seviyede olmadığına karar verildi.  

8500 fotoğraflık veri setinin 6000 fotoğrafı otomatik olarak etiketlendi. Tüm bu süreç 7 gün sürdü. 

İlk yapılan eğitim dahil 4 defa  model eğitimi yapıldı. Sürecin büyük kısmı takım tarafından 

yapılan kontrollerde harcandı.  
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Tüm süreç incelendiğinde geliştirilen sistemin enerji verimliliği yönünden başarısız olsada iş 

gücünün yetersiz olduğu durumlarda veya çok büyük veri setlerinin eğitiminde kullanılabilecek 

olduğu görüldü. Bu sonuçlara dayanarak takımımız tarafından yarışma alanında kullanılacak 

nesne tespiti modeli için gerekli olan veri seti bu yöntemle etiketlenmesine karar verildi. 

Arayüz 

Aracımızın uzaktan izlenebilmesi, gerekli kontrollerin yapılabilmesi ve uzaktan kontrol 

edilebilmesi için açık kaynak kodlu Kivy, v4l2loopback ve Rospy kütüphaneleri kullanılarak 

Python programlama dili ile özgün bir arayüz tasarlandı. Arayüz programının tasarım ve 

algoritması yazılım ekibimiz tarafından kodlandı ve aracın diğer birimleriyle haberleşmesi 

sağlandı. Vv4l2loopback kütüphanesinin kullanılma sebebi Kivy kütüphanesinin ROS üzerinden 

gelen kamera görüntüsünü hali hazırda arayüze aktarmak için herhangi bir desteğinin 

olmamasıdır. ROS üzerinden gelen görüntü en başta OpenCV ile işlenerek arayüze aktarmaya 

çalışıldı, ancak Kivy kütüphanesi elemanları bunu desteklemiyordu. Bu sebeple gelen kamera 

görüntüsünü v4l2loopback ile bir sanal webcam ortamına aktarıldı. Bu sayede araç üzerinde 

çalışan Zed Kamera görüntüsünü başarılı bir şekilde Kivy.Camera öğesine aktarıldı. 
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Güvenlik Önlemleri 
 

8.1 Fiziksel Acil Müdahale sistemi 

Araçta herhangi bir sorun olduğunda dışarıdan müdahale edilmesi için aracın dışına kolayca 

görülebilecek ve ulaşılabilecek bir yerde acil enerji kesme anahtarı konumlandırıldı. Bu buton 

aracın fren yaparak enerjiyi kesmesini sağlamaktadır. 

        
8.2 Yazılım Güvenlik Önlemleri 

● Araç yazılımında güvenlik paketi bulunmaktadır. Paketin içerisinde 5 tane sensör vardır 

bunlar sensörden aktarılan verileri izlemektir. Bunlar  voltaj, akım, lidar, hız ve sıcaklık 

sensörüdür. 

● Bataryanın göstermiş olduğu değerlerin takibi açısından akım, sıcaklık ve voltaj sensörü 

kullanıldı. Sensörlerden gelen veriler sınır değerlerine yaklaştığı zaman tasarladığımız  

arayüze bir uyarı gönderilecek, eğer bu değerler kötüyse aracın gücü kapatılarak araç 

emniyeti sağlanacaktır. 

● Güvenlik paketinde hız sensörleri ile ilgili değişkenler ayarlanarak araç hızının kontrolü 

sağlanacaktır. Eğer kontrolden çıkarsa araç freni devreye girerek aracın gücü 

kapatılacaktır. 

● Araç  ileri giderken güvenli mesafeden daha yakında bir engelle karşılaşırsa lidar sensörü 

sayesinde nesne algılanıp  araç durdurulacaktır. 

● Araç testte veya yarışma esnasında otonom haldeyken kontrolden çıkarsa uzaktan 

kumanda ile manuel şekilde durdurulacaktır. 

 

 8.3 Elektrik ve Mekanik Güvenlik Önlemleri 

● Raspberry, Arduino gibi devre kartlarının araç içinde oynamaması için devre kartları 

sabitlendi. 

● Batarya paketi yerinden kaymaması için araç şasisine sabitlendi. 

● Kullanılan malzemelerde birbiriyle bağlantılı olan kabloların oynamaması, çıkmaması için 

makaron kablolarla takıldı. 

● Kablolar görevine göre seçildi ve sıcak bölgelere temas edenler ısıdan yalıtıldı.                        

Delinme, kesilme, yontulma, basma ve çekme gibi durumlara karşı kablolar zarar 

görmeyecek şekilde konumlandırıldı. 

● Kablolar yoğun oldukları yerlerde karmaşıklığın giderilmesi için  kablo bağı ile tutturuldu 

ve  yarışma esnasında karışmaması için etiketleme yapıldı. 

● Elektriksel çalışmalar esnasında kaçak elektrik oluşması durumundan korunmak için 

yalıtkan eldiven kullanıldı. 

● Kaynak yaparken  gözün korunması için kaynak gözlüğü takıldı. 

● Araç şasisinin hasar alıp almayacağı dayanıklılık testleri ile test edildi. 

● Arduino’ da hata meydana gelirse step motorun zarar görmemesi ve gerektiğinde 

direksiyon kontrolünün alınabilmesi için aracın önündeki step motora ayriyetten bir kontak 

konuldu. 

● Bir kuvvete maruz kalacak ve bunun sonucunda kopma-çıkma yaşanabilecek kısımların 
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sabitlenmesi için önlemler alındı. 

● Kritik kısımlarda bölümlerin sabitlenmesi-bağlanması uygun bağlantı ekipmanları ile 

yapıldı. 

● Vida bağlantılarında somunun tam olarak sıkıldığından emin olundu. 

● Araçtaki parçaların anormal oynama yapmaması için olması gerektiği gibi sabitlendi. 

● Parçalarda yüksek akım çekilmesine karşı, sistemin anlık akımı hesaplanarak araç elektrik 

tesisatında batarya çıkışına sigorta konuldu. 

● Üretimi yapılan kart üzerinde sorun oluşması ihtimaline karşılık yedekli üretimi ve yedek 

parça temini yapıldı. 

● Tüm araç şasisindeki keskin noktalar zımparalanarak köreltildi. 

● Araç üzerinde olası bir sorun oluşursa uzaktan kontrol sistemi ile uzaktan müdahale 

edilebilecektir. 

● Araçta kullanılan tel ve konnektörler sistemin elektrik yükünü kaldırabilecek özellikte 

seçildi. 

● Olası bir yangın oluşursa aracın içerisinde araç tipi yangın söndürme tüpü 

bulundurulacaktır. 

● Araçtaki tüm elektrik kabloları, her bir iletkenin çapına uygun sigorta ile  korunacak olup 

araçta çıplak kablo kullanılmayacaktır. Kablo demetleri uygun şekilde kelepçelenmiştir 

● Bataryanın aşırı ısınmasını önlemek amacıyla BYS de alınan sıcaklık verilerinde hücreler 

arası dengesizliklerde araç duracaktır. 
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8. Simülasyon ve Test 

Genel Mimari 

 

İşletim Sistemi Ubuntu 20.04 

Framework Ros Noetic 

Simülasyon Programı Gazebo 11 

Ek Programlar Cuda 11.0 

Ek Programlar cuDNN 8.1 

Kullanılan Kütüphaneler Tensorflow 2.4.1 

Kullanılan Kütüphaneler Darknet (AlexyAB) 

Kullanılan Kütüphaneler OpenCV 4.5.2 

Kullanılan Kütüphaneler Numpy 1.21.0 

 

Takımımız tarafından tasarlanan ve geliştirilen simülasyon ortamı Gazebo simülasyon 

programıdır. Harita modellemesi ve araç modellemesi yapıldıktan sonra joystick ile sürüş 

testleri yapılarak ortamın uygunluğu test edildi. Daha sonrasında sensörlerden veri almak ve 

aracı hareket ettirmek için gerekli komutları taşıyacak ve gönderecek gerekli programlar 

yazıldı. Simülasyon ortamı tamamen hazır olduktan sonra takımımıza ait yapay zeka tasarımları 

kodlanarak simülasyon ortamında test edildi.  

Simülasyon Ortamının Oluşturulması 

Bu aşamada ilk olarak simülasyon ortamı içinde model üretimleri başladı. Gazebo dahilinde 

gelen model builder yazılımı ile modellendi. Harita içerisinde bulunan duvar veya zemin gibi 

parçaları modellemek nispeten kolaydır. Fakat harita içerisinde yapılan testlerde açıkça 

görüldü. Bu sebeple simülasyon ortamı içerisinde kullanılan araç modeli dışarıdan alındı.  

Araç ve parkur modellenmesi tamamlandıktan sonra trafik levha ve ışıklarının modellenmesine 

geçildi. Blender programı ile hazırlanan 3 boyutlu modeller simülasyon ortamına aktarılarak 

modelleme aşaması tamamlandı. 

Modelleme aşaması tamamlandıktan sonra trafik levha ve ışıklarının konumları seçildi. Tüm 

levha ve ışıkların konumları belirlendikten sonra dinamik olarak simülasyon ortamı oluşturmak 

için bir yazılım hazırlandı.  

 

Aşağıda görseli bulunan yazılımın temel amacı simülasyon ortamındaki tüm modellerin 

simülasyon başladığı zaman ilgili yerlere konulmasıdır. Böyle bir yazılıma ihtiyaç 

duyulmasının sebebi ise geçmiş yıllarda yaşadığımız modellerin yanlış yönde ortaya 

çıkmasıdır. Her testten önce simülasyon ortamında bulunan tüm modellerin doğru yöne 

baktığından emin olmak zorunda idik. Bu program ile bahsedilen sorun ve sıkıntılar 

çözülmüştür. 

 

https://github.com/AlexeyAB/darknet
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Simülasyon ortamı oluşturulduktan sonra hazırlanması gereken diğer bir yazılım ise trafik ışığı 

yazılımıdır. Bahsi geçen yazılımın görevi trafik ışığının doğru zamanlarda renk değiştirmesini 

sağlamaktır. 

 

 
 

Simülasyon ortamı kurulduktan sonra testler gerçekleştirebilmek için joystick ile sürüş yöntemi 

tercih edildi. Bu nedenle kullanılan araç modeline uygun bir joystick veri dönüştürücü 

programının kodlanması gerekmektedir. Bahsi geçen program ROS aracılığı ile joystickten 

gelen veriyi alıp, bunu araç modeline uygun bir hale getirdikten sonra yeniden paylaşan basit 

bir programdır. 

Tüm bu hazırlıklardan sonra simülasyon ortamı çalıştırılarak araç modeli ve harita koşulları 

test edilebilmektedir. Tasarlanan yapay zeka programlarının eğitilebilmesi için veri toplanması 

gerekmektedir. Bu eylem için farklı bir yapı oluşturmak yerine geliştirilen araç yazılımına bir 

veri kayıt programı eklendi. Bu yazılım araç ile ilgili 10 dan fazla parametreyi anlık olarak kayıt 

etmektedir. Bu sayede herhangi bir yapay zeka eğitimi için gerekli olabilecek tüm veriler 

depolanmaktadır. Veri kayıt programı istenildiği anda araç arayüzü üzerinden devreye alınarak 

çalıştırılabilmektedir. 

Simülasyon Sonuçları 

Yapay zeka testlerinin gerçekleştirilmesi için araç simülasyon ortamında joystick yardımı ile 

kullanıldı ve bu süreçteki tüm veri kayıt programı tarafından kaydedildi. Daha sonra kayıt 

edilen veriden açı, yön ve kamera görüntüsü şerit takip algoritması için kullanıldı. Nesne tespit 

algoritması için birden fazla sürüşe ait kamera görüntüleri toplanarak büyük bir veri seti 

oluşturuldu ardından bu veri seti içinden eleme yapıldı. Eleme işlemi sonucunda kalan 

fotoğraflar etiketlenerek eğitim için hazırlanırken şerit takip algoritması için sürüş verileri 

dikkatlice incelenip olabildiğince dengeli bir veri seti hazırlanmaya çalışıldı. 

İki yapay zeka algoritması için de gerekli veriler hazırlandıktan ve eğitim yapıldıktan sonra 

sonuçların görülebilmesi için otonom sürüş testi yapıldı. 
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Başlangıç Adımı Bitiş Adımı SÜRE 

Başlangıç Durak 30 sn 

Durak Işık 80 sn 

Işık Sağa Mecburi 10 sn 

Sağa Mecburi Sağa Dönüş Yasak 30 sn 

Sağa Mecburi Hız Sınırı 20 25 sn 

Hız Sınırı 20 İleri Ve Sola 95 sn 

İleri Ve Sola 2.Durak 35 sn 

2.Durak Park Alanı 100 sn 

Park Alanı Bitiş 55 sn 

 TOPLAM SÜRE: 460 sn 

 

  Testler 

Bu aşamda araç elektronik mekanik ve yazılımsal olarak sürüş testlerine tabii tutularak 

performansı incelenmiştir. 

İlk olarak elektronik ve mekanik test gerçekleştirilmiştir. Bunun için araç üzerine manuel 

kontrol sistemleri yerleştirilerek araç okul çevresinde belirli bir rotada sürülmüştür. Yokuş 

yukarı kısımlarda aracın motor gücü, motor sürücülerin ve bataryanın sıcaklık durumu, yokuş 

aşağı kısımlarda ise fren performansı, kavisli kısımlarda ve kavşaklarda ise manevra yeteneği 

izlenmiştir. 
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Bu kontrollerin sonucunda aracın kısa süreli herhangi bir sürüşte sorun yaşamayacağı görüldü 

fakat uzun süreli kullanımlarda motor sürücülerin aşırı ısınma ihtimali olduğu gözlemlendi. 

Konu ile ilgili yapılan araştırma da kullanılan motor sürücülerin normalde sürüş esnasında 

oluşan rüzgar ile aktif olarak soğutulduğu görüldü. Takımımız tarafından tasarlanan araç 

şasisinde bu durum mümkün olmadığı için farklı bir çözüm yolu arandı. Çözüm olarak aracın 

iç kısmını soğutmak için 8 adet fan kullanılmasında karar kılındı. Fanlar araç içine 

yerleştirildikten sonra bu test tekrarlanacaktır. 

Yokuş aşağı fren testinde araç içindeki pilot ile beraber normalden daha ağır olmasına rağmen 

başarılı bir şekilde frenleme yapmıştır. Yarışma parkurunun düz olması ve aracın parkurda 

yavaş hareket edeceği gibi durumlar da göz önünde bulundurularak aracın frenleme sisteminin 



 

P

A

G

E 

4 

 

51 

 

yeterli olduğuna kanaat getirildi. 

Yapılan manevra testleri sonucunda aracın keskin bir dönüş açısına sahip olduğu görüldü. 

Aracın maksimum dönüş kapasitesinin görülmesi için araç düz bir zeminde 90 derece dönüş 

yapmış ve dönüşün gerçekleştiği alan ölçüldü. Ölçüm sonucunda aracın kenar uzunluğu 3 metre 

olan bir kare içerisinde 90 derece dönüşü tamamlayabildiği görüldü. Takımımızın geçen seneki 

deneyimine dayanarak bu seviyedeki manevra yeteneğinin parkur için yeterli olduğuna karar 

verildi. Bu testler ile mekanik aksamın tamamı, elektronik aksamın ise bir kısmı test edildi.  

 
 

 
 

Elektronik aksamın tam testi için araca yazılımsal tüm sistemler takıldı ve joystick ile sürüş 

testine çıkıldı. Bu testin amacı otonom sürüş arayüzlerini, elektronik aksamı ve araç kontrol 

yazılımını test etmektir. Test parkuru aralarında hafif yokuş bulunan iki kavşak arasında git gel 

yapılacak şekilde ayarlandı. Bu senaryoda araç yokuş yukarı, yokuş aşağı yollarda hızını 

sabitlemeyi deneyecek, kavşaklarda ise aracın manevra yeteneği test edilecektir.  

Yapılan ilk testte aracın direksiyon kontrol yeteneğinin zayıf olduğu, hız sabitleme konusunda 
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ise başarılı olduğu görüldü. Yapılan incelemede aracın kontrol sisteminde bulunan Arduinolar’ 

ın gecikmeye sebep olduğu ve bu gecikmenin direksiyon üstünde çok büyük etkisi olduğu tespit 

edildi. Bu sebeple ikinci deneme esnasında direksiyona bağlı encoder Raspberry ile kontrol 

edilerek aradaki fark görülmek istendi. Test sonucunda encoderin direkt olarak Raspberry’ ye 

bağlı olmasının sistemin direksiyon üzerindeki kontrolünü büyük oranda arttırdığı görüldü. 

Test sonuçları başarılı olsa da aracın direksiyonunda hala bir miktar titreme olduğu görüldü. Bu 

sonuca istinaden aracın kontrol sisteminden tüm Arduino’ ların çıkarılmasına karar verildi. 

Yapılan iki test sonucunda aracın elektrik aksamının başarılı bir şekilde çalıştığı  görüldü. 

Elektronik aksamda Arduino’ ların çıkarılması ve Raspberry’ nin yerlerine kullanılması için 

mantık seviye dönüştürücü devre tasarlandı. Gerekli devre üretilip araca yerleştirildikten sonra 

testler tekrarlanacaktır. 

Bu testler tamamlandıktan sonra takımımız tarafından yapılmakta olan parkurda sabit hızda 

hareket ve manevra testleri yapılacaktır. Bu testlerden sonra parkur üzerinden sürüş verisi 

toplanarak yapay zeka yazılımları eğitilecek ve otonom sürüş testleri gerçekleştirilecektir. 

Testlerin yapılması için hazırlanmakta olan alanın fotoğrafları aşağıdadır. 
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